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Ata da sessão de análise dos documentos do 

Rito Ordinário 02/2018 – CEASA/DF – 

Reforma B73-A e CCC. 

 

 

 

 

 

 

Em continuidade aos trabalhos ínsitos a esta licitação, detalhados no processo SEI 0071-000072/2018, cujo 

objeto é a contratação de empresa de reforma especializada em estrutura metálica, forro PVC, incluindo: 

instalações hidráulicas, elétricas e complementares, localizado no Pavilhão B-7/3A e Centro de Comercialização 

da Agricultura Familiar, com supervisão de um responsável técnico, conforme especificações contidas no edital 

e seus anexos, a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se com a área técnica demandante da licitação (Seção 

de Obras e Reformas – Engenharia Civil) para a análise dos documentos de habilitação e da proposta de preço da 

empresa CMP – Construtora Marcelino Porto (CNPJ 38.027.876/0001-02). Como resultado da análise 

documental, a CPL não encontrou inconformidades nos documentos jurídicos, fiscais, previdenciários e 

trabalhistas, e área técnica se manifestou pela aceitação dos documentos da empresa CMP Construtora Marcelino 

Porto (despacho em anexo), atestando a comprovação dos requisitos técnicos demandados no termo de referência 

– detalhes no despacho em anexo. Assim sendo, a CPL depreende que, fundamentado no posicionamento da área 

técnica demandante, os documentos técnicos da empresa CMP cumprem os ditames requisitados em edital. 

Assim, a CPL julga por aceitável o conjunto documental entregue e, ato contínuo, abre aos interessados a etapa 

recursal desta licitação, devendo os licitantes apresentar seus recursos em cinco dias úteis conforme estabelecido 

em lei e em edital, explicitando que o prazo final para a apresentação recursal é o dia 04 de dezembro de 2018, 

até as 17h, no horário de expediente normal da instituição Ceasa/DF. Por fim, a CPL reforça que eventuais 

recursos devem ser assinados pelos representantes legais dos licitantes e todos os documentos encontram-se 

franqueados aos licitantes tanto no SEI – Sistema Eletrônico de Informações – quanto nas dependências da 

Ceasa-DF / SELIC, em horário de funcionamento regular da instituição. Brasília-DF, 26 de novembro de 2018. 
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